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 2019سبتمبر/أیلول  23

 مجلس إدارة صندوق التكیف
 اجتماع إضافي
 2019یونیو/حزیران  29 - 28بون، ألمانیا، 

 

 تقریر االجتماع اإلضافي
 2019لمجلس إدارة صندوق التكیف المنعقد في یونیو/حزیران 

 ُمقدمة

" التابع لألمم المتحدة في مدینة بون، غینإیوانعقد اجتماع إضافي لمجلس إدارة صندوق التكیّف (مجلس اإلدارة) في مجمع "النغیر   .1
 ).SB50( 2019، في أعقاب مؤتمر تغیر المناخ الذي ُعقد في بون في 2019یونیو/حزیران  29إلى  28ألمانیا، في الفترة من 

مباشرةً عبر موقعي صندوق التكیف (الصندوق) واتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر على شبكة  بُثت فعالیات ھذا االجتماع .2
 اإلنترنت. كما قدمت سكرتاریة االتفاقیة مساندة لوجستیة (تسھیلیة) وإداریة لھذا االجتماع.

شاركوا في االجتماع، ویمكن االطالع یضم المرفق األول بھذا التقریر قائمة بأسماء أعضاء المجلس واألعضاء المناوبین الذین  .3
 .AFB/B.33.b/Inf.4على قائمة بأسماء المراقبین المعتمدین الذین حضروا االجتماع على الموقع اإللكتروني للصندوق في الوثیقة 

 : افتتاح االجتماع1بند جدول األعمال رقم 

، األطراف المدرجة في المرفق األول)؛ في تمام الساعة افتتح االجتماع السیدة سیلفیان بیلجیشر (رئیسة مجلس اإلدارة، بلجیكا .4
 صباحا. 09:10

 : المسائل التنظیمیة2بند جدول األعمال رقم  

 اعتماد جدول األعمال

، باعتباره جدول أعمال االجتماع. ویرد جدول (AFB/B.33.b/1)اعتمد المجلس جدول األعمال المؤقت المدرج في الوثیقة رقم  .5
 بالمرفق الثاني بالتقریر الحالي.األعمال 

 تنظیم العمل

، واعتمده  كما اقترحتھ (AFB/B.33.b/2)نظر المجلس في الجدول الزمني المؤقت المدرج في جدول األعمال المؤقت المشروح  .6
 الرئیسة.

صندوق التكیف المكلف بھا وفقًا : نبذة مختصرة عن الخطوات اإلجرائیة ذات الصلة المتعلقة بمھام مجلس إدارة 3بند جدول األعمال رقم 
 وتقریر السكرتاریة عن التقدم المحرز في سیر العمل. ،)CMP.14/1للقرار رقم (

قام مدیر سكرتاریة مجلس إدارة صندوق التكیف (السكرتاریة) بتقدیم معلومات أساسیة للمجلس عن االجتماع اإلضافي. وبدأ  .7
مناخ  قد أنتج قرارات مھمة لوضع اللمسات األخیرة على العملیة التي  بموجبھا سیخدم باإلشارة إلى أن مؤتمر كاتوفیتسھ بشأن تغیر ال
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) على أن یقوم الصندوق، باإلضافة إلى خدمة بروتوكول كیوتو، CMP.14/1)  و(CMA.1/13الصندوق اتفاق باریس. وینص القراران (
جتماع األطراف في اتفاق باریس (مؤتمر أطراف اتفاق باریس)، بخدمة اتفاق باریس أیًضا، بتوجیھ من مؤتمر األطراف العامل بوصفھ ا

فیما یتعلق بجمیع المسائل المتعلقة باتفاق باریس.  2019ینایر/كانون الثاني  1ویكون مسؤوًال أمام مؤتمر أطراف اتفاق باریس اعتباًرا من 
من  6من المادة  4الحصیلة المقررة بموجب الفقرة عالوة على ذلك، سیخدم الصندوق اتفاق باریس على نحو حصري بمجرد توفر نسبة و

 اتفاق باریس.

نفسھما على أن یستمر الصندوق في الحصول على النسبة المقررة لھ من الحصیلة، أفیما یتعلق بمصدر األموال، ینص القراران   .8
) على تمویل الصندوق CMA.1/13القرار رقم (من بروتوكول كیوتو. كما ینص  17و  12و  6عندما تتاح من األنشطة بموجب المواد 

من اتفاق باریس ومن مجموعة متنوعة من المصادر العامة  6من المادة  4من نسبة الحصیلة المتأتیة من اآللیة المنشأة بموجب الفقرة 
 والخاصة الطوعیة عندما یخدم اتفاق باریس.

) من الھیئة الفرعیة CMP.14/1في القرار رقم ( وتوكول كیوتوفي بر فیما یتعلق بالعضویة في المجلس، طلب مؤتمر األطراف  .9
للتنفیذ أن تنظر بعین االعتبار، في دورتھا الخمسین، في مسألة أھلیة األطراف في اتفاق باریس للعضویة في المجلس وإحالة توصیة إلى 

قد ُعقدت الدورة الخمسون للھیئة الفرعیة للتنفیذ في . و2019مؤتمر األطراف للنظر فیھا في دورتھ الخامسة عشرة  في دیسمبر/كانون األول 
 األسابیع التي سبقت االجتماع الحالي.

من ھذا القرار نفسھ، طلب مؤتمر األطراف في بروتوكول كیوتو من المجلس أن ینظر فیما یلي وأن یقدم توصیات  6في الفقرة   .10
لك التوصیات إلى مؤتمر األطراف في اتفاق باریس للنظر فیھا في دورتھ إلى المؤتمر للنظر فیھا في دورتھ الخامسة عشرة، بھدف إحالة ت

) ترتیبات الصندوق فیما یتعلق باتفاق 2لمجلس اإلدارة؛ ( (قواعد اإلجراءات) ) النظام الداخلي1: (2019الثانیة  في دیسمبر/كانون األول 
) اآلثار المترتبة على تلقي الصندوق حصة العائدات 4؛ (سلس على نحو) أي مسألة أخرى لضمان خدمة الصندوق التفاق باریس 3باریس؛ (

 من بروتوكول كیوتو عندما یخدم الصندوق اتفاق باریس. 17و  12و  6من األنشطة بموجب المواد 

، أعدت السكرتاریة الوثیقة رقم ( (AFB/B.33/52)حتى یتسنى مساعدة المجلس، وعلى النحو المطلوب في القرار رقم   .11
AFB/B.33.b/3 1من القرار رقم ( 6) بشأن المسائل المتعلقة بمناط التكلیف الوارد في الفقرة/CMP.14 بھذه  األول). ویتضمن المرفق

إلى  الوثیقة مذكرة نقاش من جانب القیّم بشأن اآلثار المترتبة على قرارات اتفاقیة باریس على الشروط واألحكام الخاصة بالقیّم. وباإلضافة
من سكرتاریة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، ومن بینھم أعضاء فریق عمل تمویل األنشطة المناخیة ذلك، حضر ممثلون 

 لتقدیم المعلومات والرد على األسئلة. ؛وأعضاء فریق العمل القانوني، وفریق العمل المعني بشؤون آلیة التنمیة النظیفة

 من مدیر السكرتاریة. المجلس علما بالمعلومات المقدمة أحاط  .12

 : نتیجة و/ أو موقف المفاوضات في مؤتمر تغیر المناخ في بون بشأن المسائل المتعلقة بصندوق التكیف.4بند جدول األعمال رقم 

 خمسین للھیئة الفرعیة للتنفیذ بشأن أھلیة العضویة في مجلس إدارة صندوق التكیفالالدراسات والتوصیات الصادرة عن الدورة  .أ

 .6من المادة  4من اتفاق باریس، وخاصة الفقرة  6المسائل المتعلقة بالمادة ب.        

قدم ممثلو سكرتاریة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ معلومات محدثة عن المفاوضات ونواتج الدورة الخمسین  .13
 :) (مجتمعینSBSTAالمناخ والھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة ( للھیئة الفرعیة للتنفیذ التابعة لالتفاقیة اإلطاریة بشأن تغیر

 مؤتمر تغیر المناخ  الذي عقد في بون بألمانیا  قبل االجتماع الحالي).

المناخ بدأت إحدى الممثالت بإحاطة األعضاء بمسألة أھلیة العضویة في المجلس. وأشارت إلى أنھ في مؤتمر كاتوفیتسھ بشأن تغیر  .14
، دعا مؤتمر األطراف العامل بوصفھ اجتماع األطراف في اتفاق باریس مؤتمر أطراف بروتوكول كیوتو إلى ضمان أن تكون 2018في عام 

) لمؤتمر أطراف CMP.14/1من القرار رقم ( 4أطراف اتفاق باریس مؤھلة للعضویة في مجلس إدارة صندوق التكیف. وفي الفقرة 
مؤتمر األطراف في بروتوكول كیوتو القیام بذلك، وطلب المؤتمر من الھیئة الفرعیة للتنفیذ أن تنظر في ھذه المسألة بروتوكول كیوتو، قرر 

وأن تحیل توصیة إلى مؤتمر أطراف بروتوكول كیوتو للنظر فیھا في دورتھ الخامسة عشرة   2019في دورتھا الخمسین في یونیو/حزیران 
د نظرت الھیئة الفرعیة للتنفیذ في المسألة على النحو المطلوب ولكنھا لم تستطع التوصل إلى اتفاق في . وق2019في دیسمبر/كانون األول 

. ومن شأن االعتبارات والتوصیات 2019دورتھا الخمسین وستستأنف المناقشات في دورتھا الحادیة والخمسین في دیسمبر/كانون األول 
) إثراء CMP.14/1من القرار رقم ( 6بشأن العمل الفني المنصوص علیھ في الفقرة التي یقوم مجلس إدارة صندوق التكیف بصیاغتھا 

 ، وبالتالي ینبغي إحالتھا في أقرب وقت ممكن.  2019مناقشات الھیئة الفرعیة للتنفیذ التي ستعقد في دیسمبر/كانون األول 

التطورات والمستجدات في المفاوضات  عنناخ تحدیثًا لسكرتاریة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر الم أخرى ةممثل تقدم .15
من اتفاق باریس، أقرت األطراف بأن بعض األطراف قد تواصل التعاون  6من اتفاق باریس. وأشارت إلى أنھ بموجب المادة  6بشأن المادة 

إجراءات التخفیف والتكیف وتعزیز التنمیة الطوعي في تنفیذ مساھماتھا الوطنیة لمكافحة تغیر المناخ للسماح بسقف أعلى من الطموحات في 
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ھج التعاونیة التي تنطوي على استخدام نواتج التخفیف المنقولة المستدامة والسالمة البیئیة. وسیحدث التعاون الطوعي على ثالثة مسارات: النُ 
ً نحو المساھمات الوطنیة لمكافحة تغیر المناخ (المادة  ة المنشأة للمساھمة في التخفیف من انبعاثات ))، وھي اآللی6.2( 2، الفقرة 6دولیا

 8، الفقرة 6)) وإطار النُھج غیر السوقیة للتنمیة المستدامة (المادة 6.4( 4، الفقرة 6غازات الدفیئة ومساندة التنمیة المستدامة (المادة 
. ومن المتوقع أن یتم 6.4والمادة  6.2المفاوضات بشأن المادة  )). وجرت مناقشة نسبة الحصیلة المخصصة لجھود التكیف في إطار6.8(

 6.8وبرنامج العمل بموجب المادة  6.4والقواعد واالشتراطات واإلجراءات الخاصة بالمادة  6.2االتفاق على التوجیھات الخاصة بالمادة 
ن نواتج جوھریة في الدورة ھي العنصر الجوھري الوحید لبرنامج عمل اتفاق باریس الذي لم یسفر ع 6بوصفھا حزمة واحدة. وكانت المادة 

للمشورة الرابعة والعشرین لمؤتمر األطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ في كاتوفیتسھ. وقد تناولتھا الھیئة الفرعیة 
ستأنف المناقشات في وستُ  ، لكن لم یتم التوصل إلى اتفاق،2019العلمیة والتكنولوجیة مرة أخرى في دورتھا الخمسین في یونیو/حزیران 

. ولم یسفر التقدم المحرز حتى اآلن 2019الدورة الحادیة والخمسین للھیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتكنولوجیة في دیسمبر/كانون األول 
لم یشر كما  ، بما في ذلك نسبة الحصیلة المخصصة لجھود التكیف،6عن وضوح وتوافق اآلراء بشأن العدید من الجوانب الجوھریة للمادة 

إلى إطار زمني لتفعیل الحصیلة الموجھة لجھود التكیف. وبالتالي، لم تكن المفاوضات في مرحلة یمكن أن تسترشد بھا أعمال المجلس خالل 
 الفترة الفاصلة بین االجتماعین.

لیقات أعضاء المجلس. وأوضحوا، أسئلة وتع نعبعد ذلك، أجاب ممثلو سكرتاریة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ  .16
كاملة للعناصر التي ال تزال قید التفاوض النشط من جانب األطراف. وقد یرغب المجلس في المناقشة البوجھ عام، أنھم غیر قادرین على 

فھ اجتماع تخصیص أماكن للموضوعات التي تحتاج إلى مزید من الوضوح من الھیئة الفرعیة للتنفیذ أو مؤتمر األطراف العامل بوص
 األطراف في بروتوكول كیوتو، مثل مسألة أھلیة األطراف في اتفاق باریس لعضویة المجلس.

، أفادت ممثلة سكرتاریة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ أن 6.2على سؤال حول الحوكمة في إطار المادة  اردً   .17
الذي قررتھ األطراف، ولیس ھناك في الوقت الحالي وضوح بشأن النموذج الذي ستتفق  6.2اإلدارة ستقوم بدور مختلف حسب نموذج المادة 

، أوضحت أنھ تمت مناقشة كل من 6.4علیھ األطراف. وفیما یتعلق بسؤال حول اإلطار الزمني كي تصبح الحصیلة متاحة وفق المادة 
، ویجب إطالق المطلوبة على األطراف أوالً االتفاق على تصمیم اآللیةاألشكال النقدیة للحصیلة ووحداتھا. وإذا تم استخدام الوحدات، سیتعین 

مھا إلى ھذه اآللیة، ویجب أن تبدأ األنشطة في تحقیق النتائج المرجوة، ویجب رصد ومتابعة النتائج وإعداد التقاریر بشأنھا والتحقق منھا وتقدی
درة. وسیتعین بعد ذلك مخصصة لجھود التكیف على الوحدات الُمصّ للمصادقة علیھا قبل أن یتم تطبیق نسبة الحصیلة المختصة مؤسسة 

تحویل الوحدات إلى أموال نقدیة، لذلك قد یكون ھناك وقت كبیر بین النواتج الجوھریة واالتفاق على اآللیة ومتى یمكن لألنشطة أن تحقق 
حصیل نسبة الحصیلة المخصصة لجھود التكیف في صورة فعلیًا نسبة الحصیلة المطلوبة لجھود التكیف. وقد یتطلب سیناریو یتم بموجبھ ت

 وإعداد التقاریر بشأنھا والتحقق منھا. 6.4نقدیة أیًضا وقتًا طویًال حتى یمكن رصد ومتابعة النتائج األولى ألنشطة المادة 

ة اتفاقیة األمم المتحدة رًدا على طلب من العدید من األعضاء للحصول على معلومات كتابیة حول ھذا األمر، ذكرت ممثلة سكرتاری .18
ة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ أن تقریر االجتماع سیتضمن تحدیثًا بشأن آخر المستجدات في ھذا األمر.  كما أشارت إلى أن سكرتاریة اتفاقی

دولي من خالل فریق األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ تجري مناقشات مستمرة مع سكرتاریة مجلس إدارة صندوق التكیف والبنك ال
 ).  B.33/52عمل تم تشكیلھ بموجب القرار رقم (

قدم مدیر سكرتاریة المجلس شرًحا لكیفیة مناقشة القضایا في االجتماع الحالي، كما أشار إلى المفاوضات الجاریة حول أھلیة  .19
ألھلیة لعضویة مجلس اإلدارة بالنظام الحصول على عضویة مجلس اإلدارة ونسبة الحصیلة المخصصة لجھود التكیف. وتتعلق مسألة ا

الداخلي للمجلس، مع توقع صدور قرار في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر األطراف في بروتوكول كیوتو المقرر عقده في دیسمبر/كانون 
ك سببًا إلى حد ما في . وبالنسبة لتوقیت نسبة الحصیلة المخصصة لجھود التكیف، لم یكن األمر واضًحا بصورة كبیرة، وكان ذل2019األول 

طة وجود نھج مكون من مرحلتین بحسب الوثائق المعدة من جانب السكرتاریة، مع فترة انتقالیة وفترة  تالیة للفترة االنتقالیة ستبدأ عند نق
سیشملھا تقریر  انطالق محددة. وكان الھدف من االجتماع الحالي ھو أن یقدم المجلس التوجیھ إلى السكرتاریة بشأن نطاق العناصر التي

المجلس إلى مؤتمر األطراف في بروتوكول كیوتو.  وكان من الواضح أنھ ال یمكن مناقشة بعض العناصر ألنھا تعتمد على القرارات التي لم 
ھ یتخذھا بعد مؤتمر األطراف في بروتوكول كیوتو، ولكن العناصر األخرى كانت أوضح أو مباشرة إلى حد ما، وكان رأي السكرتاریة أن

 ینبغي للمجلس أن یركز على ھذه العناصر.

 ا بالمعلومات المقدمة من ممثل سكرتاریة  اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ.المجلس علمً  أحاط .20

 : ترتیبات الصندوق فیما یتعلق باتفاق باریس.5بند جدول األعمال رقم 

) AFB/B.33.b/3من الوثیقة رقم ( 9و  8السكرتاریة المعلومات الواردة في الفقرتین عند عرض بند جدول األعمال، قدم مدیر  .21
 ).CMP.14/1من القرار رقم ( 6بشأن األمور المتعلقة بمناط التكلیف وفق الفقرة 

 شروط وأحكام خدمات القیم التي یقدمھا البنك الدولي بوصفھ قیًّما مؤقتًا  (أ)
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في الوثیقة رقم  19إلى  14الفرعي، وقدم المعلومات الواردة في الفقرات من قام مدیر السكرتاریة بعرض البند  .22
)AFB/B.33.b/3.فیما یتعلق بشروط وأحكام خدمات القیم ( 

لمذكرة النقاش التي أعدھا القیم بشأن اآلثار المترتبة على قرارات اتفاق باریس على أحكام وشروط القیم،  اموجزً ثم قدم ممثل القیم   .23
 المنصوص علیھ في المرفق األول بالوثیقة.على النحو 

تمدید أجل الترتیبات الخاصة بخدمات القیم، والتي ستنتھي من تلقاء نفسھا في  ضرورةذلك على  أعقبركز معظم النقاش الذي   .24
. وأعرب العدید من األعضاء عن مساندتھم لضمان إمكانیة التنبؤ بالترتیبات الخاصة بالقیم واستدامتھا. وردا على استیضاح 2020مایو/أیار 

واألحكام الحالیة، أوضحت ممثلة سكرتاریة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة  بشأن مبررات شرط إنھاء االتفاقیة من تلقاء نفسھا في الشروط
بشأن تغیر المناخ أن الترتیب األصلي كان یتعلق بخدمات القیم المؤقت وقد ظل ذلك دون تغییر على مدى سنوات.  ووفقًا لما جرت األمور 

تمدید التالي للترتیبات الخاصة بالقیم المؤقت إلى مؤتمر األطراف في بتحدید فترة ال رفع توصیةعلیھ من قبل، قد یرغب مجلس اإلدارة في 
من  یوافق دائًما على توصیات المجلس. وأوضحت أیًضا أنھ في الفترة التي یخدم خاللھا الصندوق كالً اعتاد أن بروتوكول كیوتو الذي 

في الوقت نفسھ یخضعان كانا في بروتوكول كیوتو، و بروتوكول كیوتو واتفاق باریس، ظل الصندوق والمجلس تحت سلطة مؤتمر األطراف
من  1ویخضعان للمساءلة أمامھ فیما یتعلق بجمیع المسائل المتعلقة باتفاق باریس وفق الفقرة یس اربلتوجیھات مؤتمر األطراف في اتفاق 

صة بھ، اد بشأن مسألة إنھاء االتفاقیة الخ). وأضاف ممثل القیم أنھ على الرغم من أن القیم لم یكن لدیھ رأي محدCMP.14/1القرار رقم (
 فإن مدة اتفاقیة خدمات القیم لھا آثار على المرونة في استثمار أصول الصندوق السائلة وتوقعات المانحین المحتملین الذین یفضلون فترة

 أطول لخدمات القیم تحقیقًا لالستقرار.

یُطلب من مؤتمر األطراف في بروتوكول كیوتو إیضاح ما یتعلق بعنصر السؤال المتعلق بما إذا كان ینبغي أن  ةشقامنجرى أیًضا  .25
من القرار رقم  2تفعیل الفترة المعنیة، عندما یخدم الصندوق اتفاق باریس على نحو حصري، وال یخدم بروتوكول كیوتو وفق الفقرة 

)1/CMP.14روتوكول كیوتو أي إیضاح إضافي بشأن ). واستشعر بعض األعضاء أنھ من غیر المرجح أن یقدم مؤتمر األطراف في ب
عنصر التفعیل، وبالتالي من غیر المنطقي توجیھ أي سؤال، وفي الوقت نفسھ أبدى أحد األعضاء قلقھ بشأن عدم الیقین فیما یتعلق بطول 

 الفترة االنتقالیة على ضوء عدم الوضوح الذي یكتنف عنصر التفعیل.

) والمرفق األول AFB/B.33.b/3، والوثیقة رقم ((B.33/52)، والقرار رقم )CMP.14/1بعد االطالع على القرار رقم (  .26
، قرر مجلس إدارة صندوق التكیف (المجلس) 2019) الذي ُعقد في یونیو/حزیران AFB/B.33.bبھا، والمناقشات في االجتماع اإلضافي (

 أن یطلب من السكرتاریة:

لتشاور مع البنك الدولي بصفتھ القیم المؤقت، وسكرتاریة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، مسّودة إعداد، با  .أ
 المؤقت (الشروط واألحكام)؛ صفتھ القیّمالتعدیالت على شروط وأحكام خدمات القیم التي سیقدمھا البنك الدولي ب

) لالسترشاد B.33/52ى فریق العمل الذي تم تشكیلھ بموجب القرار رقم ( عرض مسّودة التعدیالت على الشروط واألحكام عل  .ب
 برأیھ وتعلیقاتھ؛ 

دمج إرشادات وآراء وتعلیقات فریق العمل في مسّودة التعدیالت على الشروط واألحكام وتقدیمھا إلى المجلس للنظر فیھا واتخاذ  .ج
 قرار بشأنھا في اجتماعھ الرابع والثالثین.

)Decision B.33.b/1(  

 الترتیبات المؤسسیة (مذكرة تفاھم) مع صندوق البیئة العالمیة بشأن خدمات السكرتاریة لمجلس إدارة صندوق التكیف(ب).  

)  فیما یتعلق AFB/B.33.b/3من الوثیقة رقم ( 13إلى  10قام مدیر السكرتاریة بعرض المعلومات الواردة في الفقرات من  .27
 قدیم خدمات السكرتاریة إلى المجلس.بمذكرة التفاھم مع صندوق البیئة العالمیة لت

ذلك، كانت ھناك مساندة عامة للتوصیة التي تم رفعھا إلى مؤتمر األطراف في بروتوكول كیوتو بتمدید  ذي أعقبال النقاشفي   .28
سیتعین أن یكون مذكرة التفاھم مع صندوق البیئة العالمیة. وكانت ھناك بعض التساؤالت حول ما إذا كان مؤتمر األطراف في اتفاق باریس 

تي یخدم طرفًا في مذكرة التفاھم، ورًدا على ذلك أوضحت ممثلة سكرتاریة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ أنھ خالل الفترة ال
بروتوكول من بروتوكول كیوتو واتفاق باریس، ال یزال مجلس إدارة صندوق التكیف تحت سلطة مؤتمر األطراف في  فیھا الصندوق كالً 

كیوتو، ویخضع لتوجیھات مؤتمر األطراف في اتفاق برایس، كما یخضع للمساءلة أمامھ فیما یتعلق بجمیع المسائل المتعلقة باتفاق باریس.  
ومن المفترض أن یقوم مؤتمر األطراف في بروتوكول كیوتو بتسلیم السلطة إلى مؤتمر األطراف في اتفاق باریس بمجرد أن یبدأ الصندوق 

لعمل حصریًا لخدمة اتفاق باریس. وفي ضوء ھذه المعلومات، تم اإلعراب عن مخاوف بشأن عدم الیقین الذي یكتنف الفترة الزمنیة التي ا
مذكرة التفاھم فیما یتعلق بتاریخ اإلنھاء. وفیما یتعلق بالسؤال حول تاریخ  وآثاریخدم فیھا صندوق التكیف بروتوكول كیوتو واتفاق باریس 
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، قالت ممثلة سكرتاریة المجلس أنھ في الماضي، عندما تم تمدید مذكرة التفاھم بقرار من مؤتمر األطراف في بروتوكول كیوتو، حدد اإلنھاء
 مؤتمر األطراف تاریخ اإلنھاء في قراره.

المیة، ولكن وفقًا استجابة لطلب استیضاح، أوضح مدیر السكرتاریة أن خدمات السكرتاریة قد قدمتھا سكرتاریة صندوق البیئة الع  .29
لقرارات مؤتمر األطراف في بروتوكول كیوتو، قام بتقدیمھا فریق متفرغ ومستقل وظیفیاً یتبع المجلس (مجلس إدارة صندوق التكیف) ولیس 

فة بین من ترتیبات االستضا السكرتاریةمجلس صندوق البیئة العالمیة. وقد نجح ھذا النموذج على نحو جید على مدى سنوات حیث استفادت 
 البنك الدولي وسكرتاریة صندوق البیئة العالمیة، حیث قدمت خدمات المساندة مع الحفاظ على االستقالل الوظیفي عن تلك المنظمات.

، والمناقشات في )(AFB/B.33.b/3، والوثیقة رقم (B.33/52)، والقرار رقم )CMP.14/1بعد االطالع على القرار رقم (  .30
، قرر مجلس إدارة صندوق التكیف (المجلس) أن یطلب من 2019) الذي ُعقد في یونیو/حزیران AFB/B.33.bاالجتماع اإلضافي (

 السكرتاریة:

البیئة العالمیة بوصفھا السكرتاریة المؤقتة  سكرتاریة صندوقإعداد، بالتشاور مع سكرتاریة صندوق البیئة العالمیة، بالتشاور مع   .أ
اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، مسّودة التعدیالت على مذكرة التفاھم مع صندوق البیئة العالمیة بشأن  وسكرتاریة اتفاقیة األمم المتحدة

 خدمات السكرتاریة المقدمة لمجلس إدارة صندوق التكیف.

 ) لالسترشاد برأیھB.33/52عرض مسّودة التعدیالت على مذكرة التفاھم على فریق العمل الذي تم تشكیلھ بموجب القرار رقم (  .ب
 وتعلیقاتھ؛ 

دمج إرشادات وآراء وتعلیقات فریق العمل في مسّودة التعدیالت على مذكرة التفاھم وتقدیمھا إلى المجلس للنظر فیھا واتخاذ قرار  .ج
 بشأنھا في اجتماعھ الرابع والثالثین.

)Decision B.33.b/2(   

من بروتوكول  17و  12و  6طار المواد : اآلثار المترتبة على تلقي الصندوق نسبة الحصیلة من األنشطة في إ6بند جدول األعمال رقم 
 كیوتو عندما یخدم الصندوق اتفاق باریس

). AFB/B.33.b/3من الوثیقة رقم ( 20عند عرض بند جدول األعمال، قام ممثل القیم بعرض المعلومات الواردة في الفقرة  .31
إذا كانت ستكون في صورة وحدات أم أموال نقدیة.  وإذا وأشار القیم إلى أن القضیة األولى ستكون فیما یتعلق بصورة نسبة الحصیلة وما 

ا قانونیًا كانت أمواًال نقدیة، فسیكون االعتبار األول ھو الجھة التي قامت بتحصیل الموارد وقامت بتحویلھا بعد ذلك إلى القیم، مما یتطلب ترتیبً 
نظًرا لعدم الیقین  إذا كانت نسبة الحصیلة في صورة وحدات بین ھذه الجھة والقیم لتلقي األموال. وستكون ھناك ضرورة لمزید من العمل

بشأن صورة الحصیلة أو كیفیة تحویلھا إلى أموال نقدیة. وإذا طلب مجلس اإلدارة من القیم تحویل الوحدات إلى أموال نقدیة، سیكون من 
وقام ممثل القیم بتذكیر المجلس بأنھ حتى یتسنى البدء  الضروري بذل العنایة الواجبة لضمان وجود البنیة التحتیة الالزمة لتحویل الوحدات. 

في  تحویل شھادات خفض االنبعاثات إلى أموال، كان من الضروري ربط مختلف النظم الوطنیة والدولیة التي كانت خارج نطاق وسیطرة 
(أ) من جدول األعمال وسیتعین القیام  5ند البنك الدولي  بصفتھ قیًما. وكان ھناك عدد من الخطوات التي سبق تحدیدھا بوضوح في إطار الب

بھا قبل أن یتم تحویل ھذه الوحدات إلى أموال نقدیة. وھناك مسألة أخرى تتمثل في تحویل ما تبقى من أصول بروتوكول كیوتو في آلیة 
في آلیة التنمیة النظیفة إلى أموال  التنمیة النظیفة إلى أموال نقدیة؛ ویجب أن یتضمن أي قرار اشتراطات تحویل اعتمادات الكربون المتبقیة

 نقدیة.  كما قام القیم أیًضا بتذكیر المجلس بأنھ ال یزال ھناك سوق محدودة للغایة لتلك االعتمادات.

قال ممثل القیم أن استالم الوحدات كنسبة من الحصیلة سیأتي بعدد من الخطوات والمتطلبات اإلضافیة التي سیتعین على القیم أن  .32
ما حدث من أجل  تحویل شھادات خفض االنبعاثات إلى أموال نقدیة. وأشار إلى أنھ عندما تمت إضافة وحدات الكمیات المخصصة یباشرھا ك

ووحدات خفض االنبعاثات إلى نسبة الحصیلة، شمل ذلك تكلیف مستشار داخلي وخارجي لمراجعة قضایا مثل الضرائب واآلثار التنظیمیة 
الُمرافق. وأشار  الطرف حدات إلى أموال نقدیة، مع قیام الصندوق االستئماني لصندوق التكیف بتحمل تكالیفالمترتبة على تحویل ھذه الو

حویل ممثل القیم إلى أن التكالیف اإلداریة التي یتحملھا الصندوق لتلقي المساھمات النقدیة ستكون على األرجح أقل من التكالیف المرتبطة بت
اآلن إلى قیمة نقدیة، كما قام بتذكیر المجلس بأن تكلفة  تحویل شھادات خفض االنبعاثات إلى أموال نقدیة أحد األصول غیر المعروفة حتى 

 ألف دوالر في السنة.  200تبلغ حوالي 

 من التقریر الحالي). 51)  (انظر الفقرة B.33.b/3إدراج القرار الذي اتخذه المجلس بشأن ھذه المسألة في القرار رقم ( تم .33

: مناقشة التعدیالت التي یستلزم اعتمادھا من جانب مؤتمر األطراف في برتوكول كیوتو و/أو مؤتمر األطراف في 7بند جدول األعمال رقم 
 اتفاق باریس: 
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) AFB/B.33.b/3من الوثیقة رقم ( 21عند عرض بند جدول األعمال، قدمت ممثلة السكرتاریة المعلومات الواردة في الفقرة  .34
 ).CMP.14/1من القرار رقم ( 6ر المتعلقة بمناط التكلیف وفق الفقرة بشأن األمو

 قواعد اإلجراءات/النظام الداخلي لمجلس إدارة صندوق التكیف؛ )أ(

من الوثیقة  23و  22عند عرض البند الفرعي في جدول األعمال، قامت ممثلة السكرتاریة بعرض المعلومات الواردة في الفقرتین  .35
، والتي أبرزت أقسام/بنود النظام الداخلي التي قد )AFB/B.33.b/3/Add.1الوثیقة التي تم عرضھا رقم ( )  وAFB/B.33.b/3رقم (

 یرغب المجلس في مراجعتھا بھدف تحدید الحاجة إلى التعدیل.

لم تسلط الضوء تمت اإلشارة إلى أنھ في حین قامت السكرتاریة باإلحاطة بالحكم المتعلق بالسلطة الحاكمة لبروتوكول كیوتو، فإنھا  .36
ھج قد یتمثل في اإلشارة إلى أي من قواعد إجراءات النظام الداخلي على األحكام المتعلقة بالتعدیالت على النظام الداخلي، ولوحظ أن أحد النُ 

یرفع المجلس سیكون "حًال سھًال"، وسیتطلب ذلك المزید من العمل في وقت الحق.  وكمثال على "الحل السھل"، ثمة اقتراح في أنھ عندما 
تقاریر إلى مؤتمر األطراف في بروتوكول كیوتو، یمكن أن یطلب إرسال التقریر إلى مؤتمر األطراف في اتفاق باریس خالل الفترة 

في  رافاالنتقالیة.  وأیًا ما كان األمر، فإن تلك البنود المرتبطة بمسألة األھلیة لعضویة مجلس اإلدارة ستحتاج إلى انتظار قرار مؤتمر األط
بروتوكول كیوتو قبل إجراء أي تغییرات على النظام الداخلي، وفي تلك الحاالت سیكون من الممكن اإلشارة فقط إلى المجال الذي ستكون 

، وھي النواتج التي من شأنھا العمل على إحداث عدد من 6ھناك حاجة إلى مزید من العمل فیھ بمجرد التوصل إلى نتیجة بشأن عناصر المادة 
یرات التي قد تكون كبیرة في النظام الداخلي. وتم طرح سؤال عما إذا كان من الضروري تقدیم أي توصیة فیما یتعلق بالتعدیالت على التغی

أن النظام الداخلي قد یحتاج بالنظام الداخلي، وكان ھناك اقتراح مفاده ضرورة أن یتجنب المجلس تعدیل النظام الداخلي. ونّوه البعض أیًضا 
 یل مرة أخرى لفترة ما بعد المرحلة االنتقالیة عندما یخدم الصندوق  اتفاق باریس على نحو حصري.إلى تعد

أفادت ممثلة السكرتاریة أنھ طُلب من المجلس أن ینظر بعین االعتبار، ضمن أمور أخرى، في النظام الداخلي للمجلس ورفع  .37
ل كیوتو  بھدف إحالة تلك التوصیات إلى الدورة الثانیة لمؤتمر األطراف توصیات إلى الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر األطراف في بروتوكو

لم یذكر ھذا الطلب صراحة التعدیالت التي أُدخلت على النظام الداخلي ولم تفسر السكرتاریة الطلب على أنھ یعني أن وفي اتفاق باریس. 
مسة عشرة لمؤتمر األطراف في بروتوكول كیوتو، خاصة وأن المجلس ملزم بعمل أي تعدیالت مقترحة قبل رفع تقریره إلى الدورة الخا

التعدیالت لن تكون مكتملة في الوقت الحاضر. كما أفادت أن النظام الداخلي للمجلس یمثل إحدى الوثائق التي تنظم عمل الصندوق وسیكون 
 من غیر المرغوب تعدیلھا مراًرا وتكراًرا.

في خدمة اتفاق باریس  وإلى أن یبدأمن بروتوكول كیوتو واتفاق باریس،  یخدم كالً  إذیة نّوه البعض أن الصندوق كان في فترة انتقال .38
فیما یبدو أن الترتیبات الحالیة مع وعلى نحو حصري، یجب أال یكون المجلس في عجلة من أمره القتراح أي تعدیالت على النظام الداخلي. 

 م كافیة.صندوق البیئة العالمیة والقیّ 

بھا تنظیم عمل الصندوق والنظر فیما إذا كانت التغییرات تم یًضا أن المجلس بحاجة إلى النظر في الطریقة التي نّوه البعض أی  .39
النظام مطلوبة خالل الفترة االنتقالیة.  وبالنظر إلى أقسام  وبنود النظام الداخلي التي سلطت السكرتاریة الضوء علیھا، یبدو أن معظم قواعد 

ین تغییرھا في وقت الحق وأال یقترح تغییرات في الوقت الحالي ألن الداخلي لم تتأثر بالفترة االنتقالیة. وعلى المجلس تحدید األجزاء التي یتع
 صیاغة ھذه التعدیالت قد ال تتوافق مع مناط التكلیف الخاص بھ. 

ھذه المسألة. وعلى السكرتاریة  بدراسة) B.33/52تم تشكیلھ بموجب القرار رقم ( الذيمن الضروري قیام فریق العمل  .40
ي، ووضع مصفوفة تبین العناصر التي یحتمل أن تكون حلوًال بسیطة،  وإبراز تلك القضایا التي ال یمكن استعراض ومراجعة النظام الداخل

 النظر فیھا اآلن ألنھا مرتبطة بمسألة األھلیة.

 فیما یتعلق باالستفسار عن سبب إبراز جزء من الوثیقة یرتبط بالسلطة الحاكمة لبروتوكول كیوتو بھدف إدخال تعدیالت علیھ بینما .41
السكرتاریة أنھ لم یتم تسلیط الضوء على تعدیالت النظام الداخلي ألن أي  ةممثل تلم یتم إبراز التعدیالت الخاصة بالنظام الداخلي، أوضح

 ییرتغییرات في النظام الداخلي الحالي ستحتاج إلى اعتماد من مؤتمر األطراف في بروتوكول كیوتو، وبالتالي فإن ھذا الجزء ال یحتاج إلى تغ
 خالل الفترة االنتقالیة. وأیًا ما كان األمر، بمجرد وجود عنصر التفعیل، قد تكون ھناك حاجة لتعدیل ھذا الجزء لضمان أن الصندوق یخدم
اتفاق باریس على نحو حصري. وتم تسلیط الضوء على القسم/الجزء الخاص بالسلطة الحاكمة ألن الصندوق ال یخدم اآلن بروتوكول كیوتو 

 تفاق باریس أیًضا، كما أن المجلس قد یرغب في النظر فیما إذا كانت ھناك حاجة لتعدیل ھذا القسم/الجزء.فحسب بل ا

 من التقریر الحالي). 51)  (انظر الفقرة B.33.b/3تم إدراج القرار الذي اتخذه المجلس بشأن ھذه المسألة في القرار رقم ( .42

 سیاسات وإرشادات العملیات).بلصندوق ( الواردة في المرفق األول األولویات والسیاسات واإلرشادات اإلستراتیجیة ل 

من  25و  24عند عرض البند الفرعي في جدول األعمال، قامت ممثلة السكرتاریة بعرض المعلومات الواردة في الفقرتین   .43
ت أقسام/بنود األولویات ، والتي أبرز)AFB/B.33.b/3/Add.2)  والوثیقة التي تم عرضھا رقم ( AFB/B.33.b/3الوثیقة رقم (
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والسیاسات واإلرشادات اإلستراتیجیة للصندوق التي قد تخضع لتعدیل. وأفادت أن بعض أقسام األولویات والسیاسات واإلرشادات 
ط اإلستراتیجیة للصندوق قد تناولت أھلیة األطراف في بروتوكول كیوتو للوصول إلى الموارد من الصندوق، كما قامت السكرتاریة بتسلی

الضوء على األقسام التي قد یكون من الضروري أخذھا في االعتبار على ضوء أن الصندوق یخدم كالً من بروتوكول كیوتو واتفاق باریس 
 ین، وذلك على الرغم من إمكانیة سدترات إلى أن ھناك بلدانًا أطرافًا في معاھدة واحدة من المعاھدتین، ولیس االثناخالل الفترة االنتقالیة، وأش

تم تسلیط الضوء على األقسام األخرى التي تناولت المعلومات التي ینبغي لألطراف المؤھلة مراعاتھا نھ أھذه الثغرات في المستقبل. وأفادت 
الحكومي عند إعداد المشروعات والبرامج التي سیتم تمویلھا من صندوق التكیف. كما أفادت أن ھذا یتضمن حالیًا معلومات من تقاریر الفریق 

تلك التقاریر التي أُعدت في إطار برنامج نیروبي، كما ذكرت أن المجلس قد یرغب في النظر فیما إذا كانت من الدولي المعني بتغیر المناخ، و
 ھذه العناصر قد تحتاج إلى تحدیث، على سبیل المثال إطار كانكون للتكیف وتقاریر لجنة التكیف.

ضیح أنھ ال توجد مشكلة في دراسة ھذه المعلومات الواردة من الفریق الحكومي الدولي المعني في النقاش الذي أعقب ذلك، تم تو  .44
عین بتغیر المناخ وأنھ قد تم تسلیط الضوء علیھا فقط ألن مصادر المعلومات األخرى قد تحتاج إلى إدراجھا أیًضا.  وتحقیقًا لھذا الھدف، یت

نشئت بموجب اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ وعرضھا في جدول من لتي أُ تحدید الروابط مع المؤسسات واللجان األخرى ا
تقریر المجلس المقدم إلى مؤتمر األطراف في بروتوكول كیوتو. كما تمت اإلشارة إلى أن بجانب السكرتاریة وإدراجھا في ملحق إضافي 

یس لم یرد ذكرھا حالیا في الوثائق. وقد یحتاج األمر إلى اإلفصاح عنھا،  وتم المساھمات الوطنیة لمكافحة تغیر المناخ بموجب اتفاق بار
 طرح تساؤل عما إذا كانت السكرتاریة قد قامت بذلك حالیًا على أرض الواقع.

) لم تذكر على نحو صریح أن ذلك یعتبر CMP.14/1من  القرار رقم ( 6كان ھناك إحجام عن طرح ھذه الوثیقة نظًرا ألن الفقرة  .45
المھام التي یتعین على المجلس النظر فیھا؛ وتناولت األقسام التي تم تسلیط الضوء علیھا بصورة أساسیة مسألة أھلیة األطراف  إحدى

ما للحصول على موارد من الصندوق. وخالل الفترة االنتقالیة، یمكن اإلبقاء على  األولویات والسیاسات واإلرشادات اإلستراتیجیة للصندوق ك
 مواصلة ما یقوم بھ من ممارسات حالیًا على أرض الواقع. في ن للصندوق االستمرار ھي ویمك

أكد مدیر السكرتاریة أنھ في الواقع العملي، تم النظر بعین االعتبار في كل من المساھمات الوطنیة لمكافحة تغیر المناخ وخطط   .46
 التكیف الوطنیة بالفعل عند استعراض ومراجعة مقترحات المشروعات / البرامج المقدمة من الھیئات المسؤولة عن التنفیذ.

م السكرتاریة بإثارة ھذه المسألة سیما وأن مؤتمر األطراف في بروتوكول كیوتو لم یطلب من رداً على استفسار حول سبب قیا .47
المجلس أن یتناولھا، أوضحت ممثلة السكرتاریة أنھ عند النظر في سیاسات الصندوق واألدوات التنظیمیة الخاصة بھ، تمت مالحظة حلقة 

یة للصندوق والنظام الداخلي لھ وبالتالي تم عرض المسألة على المجلس. واقترح الربط بین األولویات والسیاسات واإلرشادات اإلستراتیج
بإعداد وثیقة تتضمن جمیع القضایا والمسائل والمشكالت. وال توجد ضرورة التخاذ  السكرتاریةبعض األعضاء أن تكون الخطوة التالیة قیام 

لمجلس في اجتماعھ الرابع والثالثین. ومن شأن بعض األفكار اإلضافیة حول قرار في ھذا االجتماع، ولكن ینبغي إعداد التقریر لینظر فیھ ا
ھذه القضایا والمسائل والمشكالت من جانب فریق العمل المعني المساعدة في الوصول إلى بعض الحلول. ویجب أن یوضح تقریر المجلس 

التي كلفھ بھا مؤتمر األطراف، مما سیساعد األطراف على  المقدم إلى مؤتمر األطراف  في بروتوكول كیوتو أن المجلس قد اضطلع بالمھام
الیة تقدیم مزید من التوجیھ و/ أو اتخاذ القرارات ذات الصلة بالصندوق والمجلس. وباإلضافة إلى ذلك، كانت ھناك ضرورة لفكرة الفترة االنتق

حصریة سیما وأن من شأن ذلك إمكانیة التأثیر على عملیة نتقالیة بمجرد أن یخدم الصندوق اتفاق باریس بصورة الفترة االوفترة أخرى بعد 
 .وتنقیحھا مراجعة األولویات والسیاسات واإلرشادات اإلستراتیجیة للصندوق

 من التقریر الحالي). 51)  (انظر الفقرة B.33.b/3تم إدراج القرار الذي اتخذه المجلس بشأن ھذه المسألة في القرار رقم ( .48

 لضمان أن الصندوق یخدم اتفاقیة باریس على نحو سلس  أخرى موضوعات: أي 8بند جدول األعمال رقم  

أخرى  موضوعات)  فیما یتعلق بأي AFB/B.33.b/3من الوثیقة رقم ( 26قدم مدیر السكرتاریة المعلومات الواردة في الفقرة  .49
 لضمان أن الصندوق یخدم اتفاق باریس على نحو سلس.

اقترح البعض أنھ من المفید ضمان أن ملحق التقریر المقدم إلى مؤتمر األطراف یوضح التفھم الذي مفاده أنھ على الرغم من أن  .50
ومؤتمر األطراف في اتفاق باریس  سیاسات وإرشادات العملیات قد تحتاج إلى تعدیل لتعكس قرارات مؤتمر األطراف في بروتوكول كیوتو

المتعلقة بالصندوق الذي یخدم اتفاق باریس، ال یبدو أن السیاسات األخرى تتطلب أي مراجعات رئیسیة في الوقت الحالي ألن بعضھا قد تم 
لتغییرات الالزمة التي كانت تحدیثھ مؤخًرا أو قید التحدیث، وأنھ ریثما یتم حل المشكالت بشأن األھلیة، من غیر الممكن التأكد من جمیع ا

 مطلوبة في الوقت الحالي.

) والمرفق األول بھا، AFB/B.33.b/3، والوثیقة رقم ((B.33/52)، والقرار رقم )CMP.14/1بعد االطالع على القرار رقم ( .51
التكیف (المجلس) أن  ، قرر مجلس إدارة صندوق2019) الذي ُعقد في یونیو/حزیران AFB/B.33.bوالمناقشات في االجتماع اإلضافي (

 یطلب من السكرتاریة:
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 إعداد مقترح كي ینظر المجلس فیھ ویرفع توصیة بشأن قواعد اإلجراءات (النظام الداخلي) لمجلس إدارة صندوق التكیف؛   .أ

ناخ، صیاغة، بالتشاور مع البنك الدولي بصفتھ القیم المؤقت وسكرتاریة اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر الم   .ب
مقترح للعرض على المجلس للنظر فیھ ورفع توصیة بشأن "اآلثار المترتبة على صندوق التكیف حال الحصول على نسبة 

 من بروتوكول كیوتو عندما یخدم صندوق التكیف اتفاق باریس. 17و  12و  6الحصیلة المقررة" من  األنشطة بموجب المواد 

أخرى لضمان أن صندوق التكیف یخدم اتفاقیة  موضوعاتورفع توصیة بشأن "أي صیاغة مقترح للعرض على المجلس للدراسة    .ج
 باریس على نحو سلس"؛

إعداد وثیقة تتضمن مسودة المقترحات المشار إلیھا في الفقرات الفرعیة (أ) و(ب) و(ج) وإرسالھا إلى فریق العمل الذي تم    .د
 ھ والمدخالت التي یقترحھا؛  ) بغرض االسترشاد بآرائB.33/52تشكیلھ بموجب القرار رقم (

دمج اإلرشادات واآلراء والمدخالت المقدمة من فریق العمل في ھذه الوثیقة وعرضھا على المجلس في اجتماعھ الرابع والثالثین    .ه
 ، كي یتم إدراج ذلك في مسودة ملحق)CMP.14/1للنظر فیھا وإصدار القرار المتعلق بالمھام المنصوص علیھا في القرار رقم (

 تقریر المجلس المقدم إلى الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر األطراف في بروتوكول كیوتو.

)Decision B.33.b/3(  

 : الحوار مع منظمات المجتمع المدني9بند جدول األعمال رقم  

 یتضمن المرفق الثالث بالتقریر الحالي التقریر الخاص بالحوار مع منظمات المجتمع المدني. .52

 نة قواعد السلوك: تنفیذ مدو10بند جدول األعمال رقم 

لفتت الرئیسة االنتباه إلى مدونة السلوك وسیاسة عدم التھاون المطلق مع الفساد اللتین نشرھما الصندوق على موقعھ اإللكتروني،  .53
تناول البند وتساءلت عما إذا كان لدى أي من األعضاء أي مسألة یود إثارتھا. كما قامت بتذكیر المجلس بأنھ في اجتماعھ التاسع عشر، قرر 

 ).B.28/41المتعلق بمدونة قواعد السلوك بوصفھ البند الجوھري األخیر في جدول أعمالھ في كل اجتماع للمجلس ــ القرار رقم (

في النقاش الذي أعقب ذلك، اقترح بعض األعضاء أنھ قد ال یكون من الضروري مواصلة إثارة ھذه المسألة في كل اجتماع ألن   .54
د كانوا على علم بمدونة قواعد السلوك عندما انضموا إلى المجلس. وأیًا ما كان األمر، ونظًرا ألن مسألة قواعد السلوك جمیع األعضاء الجد

قد أثیرت، فقد یكون من المناسب مواصلة مناقشة نطاق القواعد المتعلقة بتضارب المصالح، حیث لم یكن ھناك وقت كاف الستكمال تلك 
بق للمجلس. ولوحظ أن األعضاء واألعضاء المناوبین قد تم انتخابھم من جانب المجموعات الخاصة بھم ولیس المداوالت في االجتماع السا

مغادرة قاعة االجتماعات عند مناقشة بتساءل بعض األعضاء عن سبب ضرورة قیام األعضاء واألعضاء المناوبین ومن جانب بلدانھم، 
 ذلك خالل مناقشة القضایا المتعلقة بمجموعاتھم.القضایا المتعلقة ببلدانھم وإن لم یُطلب منھم 

ینبغي مواصلة المداوالت  فإنھأفادت الرئیسیة أنھ على الرغم من أن ھذا األمر كان معلقًا بالفعل من االجتماع السابق للمجلس،  .55
 المتعلقة بتضارب المصالح في اجتماع الحق للجنة األخالقیات والشؤون المالیة.

 أخرى موضوعات: 11 بند جدول األعمال رقم

 لم یتم طرح أي موضوعات أخرى للنقاش في االجتماع.  .56

 : اعتماد التقریر12بند جدول األعمال رقم 

 اعتمد المجلس التقریر الحالي في الفترة الفاصلة بین االجتماعین في أعقاب اجتماعھ اإلضافي. .57

 : اختتام االجتماع13بند جدول األعمال رقم 

 .2019یونیو/حزیران  29یوم   11:00بارات المجاملة، أعلنت الرئیسة اختتام االجتماع في تمام الساعة عقب التبادل المعتاد لع .58
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 المرفق األول

 قائمة بالحاضرین في االجتماع اإلضافي لمجلس إدارة صندوق التكیف

 األعضاء 
 المجموعة البلد االسم

 أفریقیا بنن ال جبریلیالسید/ إیب
 أفریقیا زامبیا السید/ دیفید كالوبا

 آسیا والمحیط الھادئ بنغالدیش  السید/ میرزا شوكت علي
 آسیا والمحیط الھادئ السعودیة السید/  البراء توفیق

 الشرقیةأوروبا  أرمینیا زاكاریان-السید/  أرام تیر
 أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي الجمھوریة الدومینیكیة السید فیكتور فیناس

 البلدان األقل نمواً  أوغندا السید/  شیبیت میكوت
 الدول النامیة الجزریة الصغیرة فیجي السید نیلیش براكاش

 بلدان أوروبا الغربیة وبلدان أخرى ألمانیا السیدة كلودیا كیلر
 بلدان أوروبا الغربیة وبلدان أخرى یطالیاإ السیدة إلیونورا كوغو

 األطراف المدرجة في المرفق األول بلجیكا السیدة/  سیلفیان بیلجیشر
 األطراف المدرجة في المرفق األول السوید السید ماتیاس برومان
 األطراف غیر المدرجة في المرفق األول غانا السید تشارلز موتاي

 

 األعضاء المناوبون
 المجموعة البلد االسم

 أفریقیا تونس السید/ محمد زمیرلي
 آسیا والمحیط الھادئ إیران السیدة شھیدا أصغر زاده جاھرودى

 آسیا والمحیط الھادئ ملدیف السید أحمد وحید
 أمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي بھاما السید فیلیب ویتش
 الدول النامیة الجزریة الصغیرة غرینادا فیلیبالسید بول إلرین 

 بلدان أوروبا الغربیة وبلدان أخرى إسبانیا أكونیا بایشاولي-السیدة سوزانا كاسترو
 األطراف المدرجة في المرفق األول سویسرا  السید/ باتریك سیبر
 األطراف غیر المدرجة في المرفق األول مالوي السید إیفانز نجیوا
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 المرفق الثاني

 جدول األعمال المعتمد لالجتماع اإلضافي لمجلس إدارة صندوق التكیف

 افتتاح االجتماع.  .1

 المسائل التنظیمیة: .2

 .اعتماد جدول األعمال .أ

 تنظیم العمل. .ب

)  CMP.14/1نبذة مختصرة عن الخطوات اإلجرائیة المتعلقة بمھام مجلس إدارة صندوق التكیف المكلف بھا وفقًا للقرار رقم ( .3
 وتقریر السكرتاریة عن التقدم المحرز في سیر العمل.

 نتیجة و/ أو موقف المفاوضات في مؤتمر تغیر المناخ في بون بشأن المسائل المتعلقة بصندوق التكیف. .4

 خمسین للھیئة الفرعیة للتنفیذ بشأن أھلیة العضویة في مجلس إدارة صندوقالالدورة  عنالدراسات والتوصیات الصادرة  .أ
 التكیف

 .6من المادة  4من اتفاق باریس، وخاصة الفقرة  6المسائل المتعلقة بالمادة  .ب

 ترتیبات الصندوق فیما یتعلق باتفاق باریس. .5

 شروط وأحكام خدمات القیم التي یقدمھا البنك الدولي بوصفھ قیًّما مؤقتًا. .أ

 ات السكرتاریة لمجلس إدارة صندوق التكیف.الترتیبات المؤسسیة (مذكرة تفاھم) مع صندوق البیئة العالمیة بشأن خدم .ب

من بروتوكول كیوتو عندما یخدم  17و  12و  6اآلثار المترتبة على تلقي الصندوق نسبة الحصیلة من األنشطة في إطار المواد  .6
 الصندوق اتفاق باریس.

 مؤتمر األطراف في اتفاق باریس.مناقشة التعدیالت التي یستلزم اعتمادھا من جانب مؤتمر األطراف في برتوكول كیوتو و/أو  .7

 قواعد اإلجراءات/النظام الداخلي لمجلس إدارة صندوق التكیف. .أ

 سیاسات وإرشادات العملیات).باألولویات والسیاسات واإلرشادات اإلستراتیجیة للصندوق ( الواردة في المرفق األول   .ب

 لضمان أن الصندوق یخدم اتفاقیة باریس على نحو سلس.   أخرى موضوعاتأي   .8

 الحوار مع منظمات المجتمع المدني. .9

 تنفیذ مدونة قواعد السلوك. .10

 أخرى. موضوعات .11

 اعتماد التقریر. .12

 اعتماد التقریر. .13

 اختتام االجتماع. .14
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 المرفق الثالث

 ، بون، ألمانیا2019یونیو/حزیران  28تقریر عن الحوار مع المجتمع المدني، 

دعت رئیسة مجلس إدارة صندوق التكیف السیدة سیلفیان بیلجیشر (بلجیكا، األطراف المدرجة في المرفق األول) مجلس  .1
 اإلدارة للدخول في حوار مع منظمات المجتمع المدني.

یر الحكومیة لصندوق التكیف، وھي عبارة قدمت السیدة مریم دیفیدز، رابطة "البدیل األخضر"، جورجیا، شبكة المنظمات غ .2
إلى مساندة أكثر الفئات تضرًرا من تغیر المناخ  یھدفمنظمة من منظمات المجتمع المدني  250عن تحالف عالمي یضم أكثر من 

لى وضمان استفادتھا من صندوق التكیف. وفي سیاق متصل، تمت اإلشارة إلى تنفیذ مشروعات الصندوق، وتم عرض رؤى مستقلة ع
العامة للمجلس.  وأوضحت أن منظمة جیرمان ووتش تعمل بوصفھا  اتأرض الواقع حول أنشطة الصندوق وصیاغة توصیات السیاس

منظمة مجتمع مدني أساسیة تمثل  11سكرتاریة للشبكة، وقد تم تنظیم ذلك في مراكز عمل إقلیمیة. ویتألف مجلس إدارة الشبكة من 
 في مناطقھم. رارتأثًرا باألضمصالح أكثر الناس 

كما قامت بالتعریف بمنظمتھا التي كانت عضًوا في مجلس إدارة الشبكة، وكانت مھمتھا حمایة التراث البیولوجي والثقافي   .3
لجورجیا من خالل: توفیر بدائل سلیمة اقتصادیًا ومقبولة اجتماعیًا، ووضع مبادئ العدالة البیئیة واالجتماعیة وتشجیع مشاركة الجمھور 

ملیة صنع القرار. وسلطت الضوء على محاور التركیز الرئیسیة التي یجري تناولھا، ال سیما متابعة اإلقراض من جانب المؤسسات في ع
المالیة الدولیة وتدفق التمویل الدولي إلى جورجیا. وبناًء على تجربة جورجیا، اقترحت عدًدا من التوصیات على المجلس. وفیما یتعلق 

طراف المسؤولة عن التنفیذ، أفادت أن الھیئات التي كانت تعمل في جورجیا یبدو أنھا لم تتعاون على نحو جید مع بالھیئات متعددة األ
بعضھا البعض، حتى عند العمل معًا في المشروعات المشتركة؛ وكانت عالقاتھم مدفوعة باعتبارات المنافسة ولیس التعاون.  كما 

 دولیین بدالً من االستعانة بالخبراء والموارد المحلیة.   استعانت ھذه الھیئات، بوجھ عام، بخبراء

أوصت بتعزیز طرائق الحصول المباشر على التمویل، والتي من شأنھا أن تساعد في ضمان مساھمة ھذه الھیئات فیما بعد في  .4
ظًرا ألن جورجیا قد وصلت بالفعل إلى تنمیة القدرات واإلمكانات المحلیة. وأوصت أیًضا بزیادة الحد األقصى للبلد المعني، ونُوھت أنھ ن

الحد األقصى لھا من حیث االستعانة بھذه الھیئات، لم یعد ھناك أي حافز لجورجیا العتماد أي ھیئة وطنیة مسؤولة عن التنفیذ من جانب 
ود لضمان أن ھذه الھیئات الصندوق.  كما یجب إیالء أولویة لتمویل الھیئات الوطنیة المسؤولة عن التنفیذ، ویجب بذل المزید من الجھ

والسلطات المعنیة على درایة بمنح التأھب. كما یجب إعداد وثیقة إرشادات للسلطات المعنیة، ومن شأن ھذه الوثیقة عرض إرشادات 
البلد  وكذلك توضیح إجراءات التعاون بین ھذه السلطات والھیئات متعددة األطراف المسؤولة عن التنفیذ.  وفیما یتعلق بضمان مسؤولیة

المعني عن المشروعات اإلقلیمیة، أفادت أن البلدان ال تشارك دائًما في إعداد مقترحات المشروعات، وأحیانًا تتعرض السلطات المعنیة 
لضغوط للتوقیع على وثائق المشروع. وفي الختام، أشارت إلى ضرورة زیادة الوعي بشأن أنشطة صندوق التكیف؛ ونُوھت إلى أن 

لمجتمع المدني یتجھون إلى صنادیق أخرى في حین أنھ بمقدورھم الحصول على تمویل من صندوق التكیف بدالً من ھذه صناع القرار وا
الصنادیق. وأكدت للمجلس أن رابطة البدیل األخضر ستواصل التعاون مع منظمات المجتمع المدني األخرى في المنطقة فیما یتعلق 

 بعملیات صندوق التكیف ومساندة مشروعاتھ.

، مجموعة بدائل التنمیة، الھند، عن دور المجتمع المدني في تنفیذ المدیرة األولى للبرامجتحدثت السیدة جیتیكا غوسواني،  .5
مشروعات صندوق التكیف بناًء على خبرتھا في الھند. وأفادت أن رؤیة مجموعتھا تتمثل في عالم یستطیع فیھ كل مواطن أن یعیش حیاة 

حیث اإلنجازات وفي انسجام مع الطبیعة. وتمثلت رسالة مجموعتھا في ربط الممارسة بتطویر السیاسات آمنة وصحیة ومرضیة من 
وخلق نماذج تعمل على إیجاد سبل عیش مستدامة من خالل تطبیق مبادئ: العدالة والمسؤولیة والمشاركة الشاملة للجمیع والتخطیط 

 6شطة في أفریقیا والھند وجنوب شرق آسیا. وقدمت لمحة عامة عن الشامل والحد من المخاطر. وذكرت أن مجموعتھا كانت ن
روعات یمولھا صندوق التكیف في الھند والدروس المستفادة من مشروع واحد فیما یتعلق بالقضایا المناخیة واالجتماعیة واالقتصادیة. شم

كادیمیة المحلیة. وكان التخطیط التشاركي وأشارت بشكل خاص إلى شمول النساء والشباب، ومشاركتھم مع الحكومة والمؤسسات األ
والمشاركة المنتظمة مع المجتمعات المحلیة مفتاح نجاح المشروع. وتتمثل بعض الدروس المستفادة في: الخدمات االستشاریة بشأن 

باب تسھیل شأن شمول النساء والش كما أن منالعوامل المناخیة في مواقع محددة، وضرورة دمجھا في جمیع مشروعات التكیف؛ 
أدت الروابط الثقافیة والسیاقیة المشتركة إلى تحسین استقبال المجتمعات المحلیة لذلك؛ وأدى توثیق دراسات وقد اإلجراءات التدخلیة؛ 

ت الحالة الناجحة في مواقع مماثلة إلى استقبال أفضل في مختلف البلدان؛ وكان لورش العمل المعنیة بتبادل الخبرات والتجارب والزیارا
أوصت أن ینظر المجلس بعین االعتبار في رفع  ،إلى أولئك الذین استفادوا من المشروعات فوائد في تنفیذ مشروعات مماثلة.  وفي الختام

الحد األقصى للبلدان التي بھا شرائح سكانیة مستضعفة ومعرضة لألخطار؛ كما أن المشروعات التي یتم إعداد تقاریر بشأنھا، على الرغم 
تعمیم أفضل ممارسات الصندوق بین  أنھ ینبغيبمن حیث المساحة المغطاة، كان لھا تأثیر كبیر على ھؤالء السكان. وأفادت  من صغرھا

دوره الحالي في التنفیذ جانب إشراك المجتمع المدني في تنمیة القدرات واالتصال والتواصل وأنشطة الدعوة والمساندةإلى  وكذاالبلدان، 
جغرافیة الومناخیة المناطق النبغي تعمیم الممارسات الجیدة ونتائج المشروعات الناجحة وتكرارھا وتعزیزھا في والرصد والمتابعة. وی

مماثلة في بلدان ومناطق أخرى. وأیًا ما كان األمر، ال بد من الحد من التعقید في عملیة صرف األموال إلى ھیئات التنفیذ، الخرى األ
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بات لمشروعات الصندوق لتیسیر وصول المنظمات غیر الحكومیة الصغیرة إلى األموال. ومن وینبغي تبسیط إجراءات تقدیم الطل
 الضروري زیادة الوعي بشأن منح إعداد المشروعات.

في النقاش الذي أعقب ذلك، سئُل المجتمع المدني عما یمكن القیام بھ لتحسین مسؤولیة البلد المعني عن المشروعات، وفیما یبدو  .6
ع المجلس أن تقوم الھیئات متعددة األطراف المسؤولة عن توقُّ كان یمثل مشكلة محددة للمشروعات والبرامج اإلقلیمیة. وأن ھذا األمر 

 التنفیذ  بتعزیز قدرات وإمكانات البلد المعني، مع وجود تعاون ولیس تنافس بینھا. ولوحظ أیًضا أنھ على الرغم من قیام منظمات المجتمع
الدعوة والمساندة والسیاسات، لكن ینبغي أن یدور محور تركیزھا حول رفع تقاریر بالمشكالت التي تحدث "على المدني بدور  في مجال 

وما إذا  ،أرض الواقع". وتم طرح أسئلة على مقدمي العروض اإلیضاحیة عما إذا كانت منظماتھم قد شاركت في وضع سیاسات وطنیة
نھ كان رفع الحد األقصى للبلد المعني سیزید في الواقع من االھتمام باعتماد الھیئات الوطنیة المسؤولة عن التنفیذ لدى الصندوق. ولوحظ أ

منح  قد أثیرت مجموعة متكررة من القضایا والمسائل: إمكانیة التنبؤ بالتمویل، ومسؤولیة البلد المعني عن المشروعات، واإلحاطة بتوفر
التمویل. وتمت اإلشارة أیًضا إلى أن مجلس إدارة صندوق المناخ األخضر أكد على عقد أحد اجتماعاتھ كل عام في بلد مستفید لتمكین 
أعضاء المجلس من رؤیة ما یحدث على أرض الواقع وااللتقاء بأصحاب المصلحة المحلیین. ولوحظ أیًضا أن أحد مشروعات صندوق 

 تم توسیع نطاقھ الحقًا بتمویل من صندوق المناخ األخضر. التكیف في جورجیا قد

فیما یتعلق ببناء القدرات، قدمت السیدة غوسوامي مثاالً على رجل ترك التعلیم الرسمي في وقت مبكر من حیاتھ لكنھ تدرب  .7
. وفیما یتعلق باالستفسار عن فیما بعد على تربیة النحل من خالل أحد المشروعات ویقوم اآلن بتدریب اآلخرین على فعل الشيء نفسھ

زراعة الغابات المجتمعیة، قالت إن ذلك یخص تأثیرات الضباب، أوضحت أن الضباب قد یتسبب في تدمیر المحاصیل والحصاد. وفیما 
 حدث في بلدھا على أرض مشاع تمت إعادة زراعتھا باألشجار بعد أن أصبحت جرداء بسبب إزالة الغابات في وقت سابق.

دة مریم دیفیدز على الصعوبات التي تواجھھا الھیئات الحكومیة العاملة في قضایا المناخ، ویشمل ذلك العجز في شددت السی .8
لن  فرصةال فإنبینما ترغب جورجیا في وجود ھیئة وطنیة مسؤولة عن التنفیذ لدیھا، نھ أالموظفین في كثیر من األحیان. وأفادت أیًضا 

 إذا لم تتم زیادة الحد األقصى/السقف المخصص لھا.لجورجیا لالستعانة بأي ھیئة  تتاح

 المجتمع المدني على عروضھم اإلیضاحیة. يممثلشكرت الرئیسة  .9
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	أ.  إعداد، بالتشاور مع البنك الدولي بصفته القيم المؤقت، وسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مسوّدة التعديلات على شروط وأحكام خدمات القيم التي سيقدمها البنك الدولي بصفته القيّم المؤقت (الشروط والأحكام)؛
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	ب.  عرض مسوّدة التعديلات على الشروط والأحكام على فريق العمل الذي تم تشكيله بموجب القرار رقم ( B.33/52) للاسترشاد برأيه وتعليقاته؛
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	ج. دمج إرشادات وآراء وتعليقات فريق العمل في مسوّدة التعديلات على الشروط والأحكام وتقديمها إلى المجلس للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها في اجتماعه الرابع والثلاثين.
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	أ.  إعداد، بالتشاور مع سكرتارية صندوق البيئة العالمية، بالتشاور مع سكرتارية صندوق البيئة العالمية بوصفها السكرتارية المؤقتة وسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مسوّدة التعديلات على مذكرة التفاهم مع صندوق البيئة العالمية بشأن خد...
	أ.  إعداد، بالتشاور مع سكرتارية صندوق البيئة العالمية، بالتشاور مع سكرتارية صندوق البيئة العالمية بوصفها السكرتارية المؤقتة وسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مسوّدة التعديلات على مذكرة التفاهم مع صندوق البيئة العالمية بشأن خد...
	ب. عرض مسوّدة التعديلات على مذكرة التفاهم على فريق العمل الذي تم تشكيله بموجب القرار رقم ( B.33/52) للاسترشاد برأيه وتعليقاته؛
	ب. عرض مسوّدة التعديلات على مذكرة التفاهم على فريق العمل الذي تم تشكيله بموجب القرار رقم ( B.33/52) للاسترشاد برأيه وتعليقاته؛
	ج. دمج إرشادات وآراء وتعليقات فريق العمل في مسوّدة التعديلات على مذكرة التفاهم وتقديمها إلى المجلس للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها في اجتماعه الرابع والثلاثين.
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	أ.   إعداد مقترح كي ينظر المجلس فيه ويرفع توصية بشأن قواعد الإجراءات (النظام الداخلي) لمجلس إدارة صندوق التكيف؛
	ب.   صياغة، بالتشاور مع البنك الدولي بصفته القيم المؤقت وسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مقترح للعرض على المجلس للنظر فيه ورفع توصية بشأن "الآثار المترتبة على صندوق التكيف حال الحصول على نسبة الحصيلة المقررة" من  الأنشطة بمو...
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	د.   إعداد وثيقة تتضمن مسودة المقترحات المشار إليها في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) وإرسالها إلى فريق العمل الذي تم تشكيله بموجب القرار رقم (B.33/52) بغرض الاسترشاد بآرائه والمدخلات التي يقترحها؛
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	ه.   دمج الإرشادات والآراء والمدخلات المقدمة من فريق العمل في هذه الوثيقة وعرضها على المجلس في اجتماعه الرابع والثلاثين للنظر فيها وإصدار القرار المتعلق بالمهام المنصوص عليها في القرار رقم (1/CMP.14)، كي يتم إدراج ذلك في مسودة ملحق تقرير المجلس المقد...
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	1. دعت رئيسة مجلس إدارة صندوق التكيف السيدة سيلفيان بيلجيشر (بلجيكا، الأطراف المدرجة في المرفق الأول) مجلس الإدارة للدخول في حوار مع منظمات المجتمع المدني.
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	2. قدمت السيدة مريم ديفيدز، رابطة "البديل الأخضر"، جورجيا، شبكة المنظمات غير الحكومية لصندوق التكيف، وهي عبارة عن تحالف عالمي يضم أكثر من 250 منظمة من منظمات المجتمع المدني يهدف إلى مساندة أكثر الفئات تضررًا من تغير المناخ وضمان استفادتها من صندوق الت...
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	3.  كما قامت بالتعريف بمنظمتها التي كانت عضوًا في مجلس إدارة الشبكة، وكانت مهمتها حماية التراث البيولوجي والثقافي لجورجيا من خلال: توفير بدائل سليمة اقتصاديًا ومقبولة اجتماعيًا، ووضع مبادئ العدالة البيئية والاجتماعية وتشجيع مشاركة الجمهور في عملية صنع...
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	4. أوصت بتعزيز طرائق الحصول المباشر على التمويل، والتي من شأنها أن تساعد في ضمان مساهمة هذه الهيئات فيما بعد في تنمية القدرات والإمكانات المحلية. وأوصت أيضًا بزيادة الحد الأقصى للبلد المعني، ونوُهت أنه نظرًا لأن جورجيا قد وصلت بالفعل إلى الحد الأقصى ل...
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	5. تحدثت السيدة جيتيكا غوسواني، المديرة الأولى للبرامج، مجموعة بدائل التنمية، الهند، عن دور المجتمع المدني في تنفيذ مشروعات صندوق التكيف بناءً على خبرتها في الهند. وأفادت أن رؤية مجموعتها تتمثل في عالم يستطيع فيه كل مواطن أن يعيش حياة آمنة وصحية ومرضي...
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